
AS DROGAS E OS
NOVOS CERCOS

14 de Dezembro de 2016 às 8h
Auditório Jaime Câmara

Câmara Municipal de Goiânia

‘‘Liberdade - essa palavra que o sonho
humano alimenta: que não há ninguém que

explique, e ninguém que não entenda!’’

Cecília Meireles

Romanceira da Inconfidência
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA

GERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL

Inscrições até o dia 12/12/2016, pelo link:
http://migre.me/vwnzG.



APRESENTAÇÃO

A sociedade tende a considerar que a solução
para o usuário de drogas seria a abstinência total e
imediata, numa espécie de “guerra contra as drogas”, o
que tem se mostrado não resolutiva, além de pautada
em julgamentos morais e ações repressivas. Esta onda
autori tária no tratamento das toxicomanias,
espetáculos midiáticos melodramáticos e ideologias
cientificistas reduzem o complexo fenômeno da
dependência ao plano biológico, trazendo de volta
velhos preconceitos e a judicialização dos usuários.

Em contrapartida, a Política de Redução de
Danos propõe uma outra maneira de abordar/tratar o
usuário de drogas, colocando “entre parênteses” a
questão da droga para dar ênfase à existência da
pessoa, o resgate da sua cidadania, a importância das
suas relações sociais, seus conflitos e anseios.

Na perspectiva da Redução de Danos, os critérios
de tratamento e as expectativas de melhora do usuário
não são maniqueístas. A flexibilidade e a capacidade
de acolhimento no manejo clínico, juntamente com a
valorização da autonomia e a responsabilização por
parte do usuário em relação aos cuidados da sua
saúde são objetivos fundamentais desta política.

Para aumentar o alcance da Estratégia de
Redução de Danos no estado de Goiás, a Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia, através da Gerência
de Saúde Mental e a Universidade Federal de
Goiás/Faculdade de Enfermagem estão oferecendo a
Escola de Redução de Danos para pessoas que
trabalham direta ou indiretamente com usuários de
drogas, contribuindo para a construção da atenção
integral, com ampliação do acesso aos serviços,
fortalecimento das redes sociais, reabilitação e
inclusão social.

Neste evento será lançada a Escola de

Redução de Danos de Goiânia, trazendo para nossa
sociedade, através da conferência com o renomado
psiquiatra Antonio Nery, momentos de reflexão e
informações sobre a Política de Atenção aos Usuários de
Drogas, numa perspectiva democrática, humanitária e
libertadora.

PÚBLICO ALVO

PROGRAMAÇÃO

8h30 - MESA DE ABERTURA
- Profª. Drª. Virginia Visconde Brasil - Diretora da
Faculdade de Enfermagem / UFG

- Profª. Drª. Elizabeth Esperidião - Coordenadora da
Escola de redução de Danos de Goiânia, Faculdade
de Enfermagem / UFG

- Gerente de Saúde Mental SMS - Goiânia- Camila Brum
- Autora do Projeto da Escola de- Elaine F. C. Mesquita

Redução de Danos de Goiânia e Membro do Coletivo
Liberdade

9h - CONFERÊNCIA: O LUGAR DE LIBERDADE NO
TRATAMENTO DO TOXICÔMANO EM TEMPOS
DE NOVOS CERCOS

- Prof. Dr. Antonio Nery - Médico psiquiatra da Faculdade
de Medicina / UFBA, Doutor em Sociologie et Sciences
Sociales / Université Lumiere Lyon2, sob a orientação
do Dr. Claude Olievenstein

10h - DEBATEDORES

- Prof. Ms. Haroldo Caetano Peixoto - Promotor de Justiça
do MP-Goiás, Mestre em Ciências Penais / UFG,
doutorando em Psicologia / UFF

- Lourival Belém Jr - Médico psiquiatra do SUS e da
Socioeducação, membro do Coletivo Liberdade e do
Fórum Goiano de Saúde Mental

8h - CREDENCIAMENTO

CARNAVAL EM MADUREIRA
Tarsila do Amaral, 1924

Profissionais que atuam nos cuidados aos
toxicômanos nos setores da Saúde, Socioeducação,
Educação, Assistência Social, Segurança Pública,
Judiciário e Ministério Público, Familiares e Usuários de
Saúde Mental e demais interessados.

10h30 - DEBATE

- Profª. Drª. Camila Caixeta - Faculdade de Enfermagem
/ UFG, membro do Coletivo Liberdade

12h - ENCERRAMENTO

Mediadora


